
�
�� � �� ����	 �
 � � �  �� � ���� �� �� � ���� ��

��� 	 � ��� 	 � � � � ��
��� � �� �������� � � �� � �

 
Integrerad Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling 

www.tillvaxtbohuslan.se 
Mobil: +46 (0) 70 6098019. E-post: ann-carin.andersson@stromstad.se 
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I maj 2007 fick projektet ”Plandialogen - inte-
grerad kustzonsplanering och landsbygdsut-
veckling i norra Bohuslän” klart med finansie-
ring för att kunna dras igång på allvar. Styr-
gruppen bestående av kommunalråd och oppo-
sitionsråd i de fem kommunerna: Lysekil, 
Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum 
samlades på Bohus Malmön i juni och lade fast 
förutsättningarna för projektet. Projektet skall 
planera för framtida tillväxt och utveckling 
utgående från de kända värden som Bohuslän 
är känt för och som vår attraktivitet i dag base-
ras på: 

• Naturen, från fjäll till hav 
• Tillgänglighet till naturen 
• Kulturvärden, från bad/fiskekultur till 

bronsålder 
• Levande småsamhällen 
 

Under hösten har regionens attraktivitet för 
besöksnäringen ytterligare bekräftats genom att 
fyra av kommunerna är högt rankade som tu-
ristkommuner med Strömstad på första plats. 
Projektets arbete utgår från den gemensamma 
besöksnäringsstrategi som antogs 2006 samt 
projektbeskrivning som finns på vår hemsida. 
 
Under hösten har projektets hemsida sjösatts 
www.tillvaxtbohuslan.se Hemsidan gäller för 
samtliga projekt inom tillväxtsekreteriatet. 
Vårt projekt ligger under rubriken kustzon-
ICZM/LBU. Vi arbetar för att all information 
om projektet både historisk, pågående och 
kommande skall finnas på hemsidan. Där kan 
du också hitta kontaktpersoner i de olika 
kommunerna. Kom gärna med ros och ris så att 
vi kan utveckla hemsidan! 
 
Projektet har rönt stort intresse och vi har pre-
senterat det på flera seminarier t ex 


• Planerardagar -Boverket 
• Båtliv- Västsvenska turistrådet 
• Plandialogen-Boverket 

• Planerardag Länsstyrelsen  
• Konsultdag GF 
• Nätverk kust-/skärgårdskommuner 

Våra presentationer finns på hemsidan. 
 
Under hösten har projektet förankrats brett i 
kommunerna bland både politiker och tjänste-
män. Allt fler personer blir delaktiga och pro-
jektets roll som en stor kommunikationsövning 
gör sig allt mer tydlig. Arbetet har handlat 
mycket om information, kommunikation och 
organisation -naturligt när så många aktörer 
skall spela på samma bana. 
 
Projektet styrs av kommunalråd/oppositionsråd 
i de fem kommunerna. En projektgrupp som 
leds av processledaren driver det löpande arbe-
tet. I varje kommun finns kontaktpersoner och 
lokala projektgrupper för att förankra och ta 
kommunala initiativ. Tematiska arbetsgrupper 
belyser och utreder konkreta frågor som pro-
jektet hanterar. För närvarande arbetar 5 grup-
per:  

• GIS 
• Nulägesbeskrivning 
• Båtplatser 
• Natur- och kulturmiljöer 
• Vindkraft.  

Vi har utarbetat en gemensam GIS-portal för 
att redovisa resultat från projektet. Statistik om 
kommunerna har tagits fram och är på väg att 
läggas ut på hemsidan. 
 
Under våren följer seminarier/utbildning för 
tjänstemän och politiker samt utveckling av  
metod/ verktyg för medborgardialoger.  
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